


แบบ สขร. 1

ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

1

ค่าน้้ามันเชื้อเพลิงและ

หล่อล่ืนประจ้าเดือน

สิงหาคม  2565 (รอบ

บลิที่ 2)

15,695.00      15,695.00    เฉพาะเจาะจง หจก. ช เอ็นเคออยล์ 15,695.00 
หจก. ช เอ็นเค

ออยล์
15,695.00    

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

114/2565
 1 ก.ย.2565

2

ค่าวสัดุเพื่อใช้ใน

โครงการการน้อมน้า

ศาสตร์ 2 พระราชาสู่

การพฒันาที่ยั่งยืน

2,400.00        2,400.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 2,400.00   หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 2,400.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

115/2565
 1 ก.ย.2565

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเปน็รายเดือน  ประจ าปงีบประมาณ  2565

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรธีรรมราช

ข้อมูลประจ าเดือนกันยายน  2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

3

จ้างตัดหญ้าและตกแต่ง

ต้นไม้ ดอกไม้ ไม้ประดับ

 บริเวณอาคารส้านักงาน

 (ประจ้าเดือนกันยายน 

2565)

1,500.00        1,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสุรัตน์  ศิริพรัม 1,500.00   นายสุรัตน์  ศิริพรัม 1,500.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

116/2565
 2 ก.ย.2565

4

จ้างถ่ายเอกสารพร้อม

เข้าเล่มเพื่อใช้ใน

โครงการการน้อมน้า

ศาสตร์ 2 พระราชาสู่

การพฒันาที่ยั่งยืน

7,740.00        7,740.00     เฉพาะเจาะจง
 น.ส.ธนัย์ชนก  

เปาะทองค้า
7,740.00   

 น.ส.ธนัย์ชนก  

เปาะทองค้า
7,740.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังจ้างเลขที่ 

33/2565
 5 ก.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

5

จ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่ 

รถยนต์ราชการ ทะเบยีน

 กพ 2702 นศ.

12,690.00      12,690.00    เฉพาะเจาะจง
 บ.มิตซูไทยยนต์ 

นครศรี จ้ากัด
12,690.00 

 บ.มิตซูไทยยนต์ 

นครศรี จ้ากัด
12,690.00    

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังจ้างเลขที่ 

34/2565
 6 ก.ย.2565

6

ค่าวสัดุเพื่อใช้ใน

โครงการพฒันา

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุก (Active 

Learning) และการ

ประเมินผลเพื่อพฒันา

สมรรถนะผู้เรียน แบบ 

Fundamental AL 

Training

1,855.00        1,855.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 1,855.00   หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 1,855.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

117/2565
 9 ก.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

7

จ้างตรวจเช็คซ่อม

บ้ารุงรักษา รถยนต์

ราชการ ทะเบยีน นข 

5604 นศ.

5,225.88        5,225.88     เฉพาะเจาะจง
บ.มิตซูไทยยนต์ 

นครศรี จ้ากัด
5,225.88   

บ.มิตซูไทยยนต์ 

นครศรี จ้ากัด
5,225.88      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังจ้างเลขที่ 

35/2565
 9 ก.ย.2565

8

จ้างท้าสติกเกอร์ชื่อ

ส้านักงานพร้อมโลโก้

เพื่อใช้ติดรถยนต์

ส่วนกลางของ สพม.นศ

3,200.00        3,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านต้นน้้าพร้ินต้ิง 3,200.00   ร้านต้นน้้าพร้ินต้ิง 3,200.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

118/2565
 12 ก.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

9

จ้างท้าปา้ยไวนิลเพื่อใช้

ในโครงการน้อมน้า

ศาสตร์ 2 พระราชาสู่

การพฒันาที่ยั่งยืน

2,065.00        2,065.00     เฉพาะเจาะจง ร้านต้นน้้าพร้ินต้ิง 2,065.00   ร้านต้นน้้าพร้ินต้ิง 2,065.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

119/2565
 12 ก.ย.2565

10

ค่าวสัดุเพื่อใช้ใน

โครงการค่ายเด็กคอน

ตามรอยพระเจ้าตากสิน

มหาราชสู่การสร้าง

พฤติกรรมเชิงบวก

พฒันาทกัษะชีวติ

ปอ้งกันและปราบปราม

การทจุริต

2,000.00        2,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 2,000.00   หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 2,000.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

120/2565
 14 ก.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

11

ค่าวสัดุเพื่อใช้ใน

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาที่มีการน้า

ผลการทดสอบ O-NET 

ไปใช้ในการพฒันา

คุณภาพการศึกษาและ

การวดัประเมินผลในชั้น

เรียนเพื่อการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน(Assessment 

for Learning)

2,850.00        2,850.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 2,850.00   หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 2,850.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

121/2565
 15 ก.ย.2565

12

ค่าจ้างซ่อมครุภณ์ั

ส้านักงาน(UPS  

เซิร์ฟเวอร์)

18,000.00      18,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านทคีอมเซอร์วสิ 18,000.00 ร้านทคีอมเซอร์วสิ 18,000.00    

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังจ้างเลขที่ 

36/2565
 15 ก.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

13

จ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่

ของรถยนต์ส่วนกลาง 

หมายเลขทะเบยีน กพ 

2702 นศ

247.10          247.10        เฉพาะเจาะจง
บริษทั มิตซูไทยยนต์

  นครศรี  จ้ากัด
247.10     

บริษทั มิตซูไทย

ยนต์  นครศรี  

จ้ากัด

247.10        

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

122/2565
 16 ก.ย.2565

14

ค่าน้้ามันเชื้อเพลิงและ

หล่อล่ืนประจ้าเดือน

กันยายน  2565 (รอบ

บลิที่ 1)

17,740.00      17,740.00    เฉพาะเจาะจง หจก. ช เอ็นเคออยล์ 17,740.00 
หจก. ช เอ็นเค

ออยล์
17,740.00    

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

123/2565
 16 ก.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

15

ค่าวสัดุเพื่อช้ใน

โครงการพฒันา

ศักยภาพข้าราชการครู

และบคุลากรทางการ

ศึกษา ประจ้าป ี2565

8,400.00        8,400.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 8,400.00   หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 8,400.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

37/2565
 16 ก.ย.2565

16

จ้างท้าโล่

รางวลัอะคริลิคพร้อม

กล่องเพื่อใช้ในโครงการ

ส่งเสริมการนิเทศเพื่อ

สร้างความเข้มแข็งของ

การนิเทศภายใน

สถานศึกษา

4,800.00        4,800.00     เฉพาะเจาะจง
นายพงษศั์กด์ิ      

ชยสิทธิ
4,800.00   

นายพงษศั์กด์ิ    

ชยสิทธิ
4,800.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

124/2565
 19 ก.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

17

ค่าวสัดุ(ของที่ระลึก)เพื่อ

ใช้ในโครงการพฒันา

ศักยภาพข้าราชการครู

และบคุลากรทางการ

ศึกษา ประจ้าป ี2565

51,800.00      51,800.00    เฉพาะเจาะจง นางมยุรี  หนูนุรักษ์ 51,800.00 นางมยุรี  หนูนุรักษ์ 51,800.00    

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

37.1/2565
 19 ก.ย.2565

18

ค่าวสัดุ(กรอบเกียรติ

บตัร)เพื่อใช้ในโครงการ

พฒันาศักยภาพ

ข้าราชการครูและ

บคุลากรทางการศึกษา 

 ประจ้า ป ี2565

11,100.00      11,100.00    เฉพาะเจาะจง ร้านคนสร้างภาพ 11,100.00 ร้านคนสร้างภาพ 11,100.00    

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

37.2/2565
 19 ก.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

19

จ้างท้าโล่รางวลัเพื่อใช้ใน

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาที่มีการน้า

ผลการทดสอบ O-NET 

ไปใช้ในการพฒันา

คุณภาพการศึกษาและ

การวดัประเมินผลในชั้น

เรียนเพื่อการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน(Assessment 

for Learning)

3,600.00        3,600.00     เฉพาะเจาะจง
นายพงษศั์กด์ิ      

ชยสิทธิ
3,600.00   

นายพงษศั์กด์ิ     

ชยสิทธิ
3,600.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

125/2565
 20 ก.ย.2565

20

จ้างท้าโล่รางวลัเพื่อใช้ใน

โครงการคัดเลือก

บคุลากรดีเด่นที่

สามารถปฏบิติัตนและ

ปฏบิติังานตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง

7,200.00        7,200.00     เฉพาะเจาะจง
นายพงษศั์กด์ิ     

ชยสิทธิ
7,200.00   

นายพงษศั์กด์ิ     

ชยสิทธิ
7,200.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังจ้างเลขที่ 

38/2565
 22 ก.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

21

ค่าหนังสือสารานุกรม

ไทยส้าหรับเยาวชนฯ 

เพื่อใหก้ับโรงเรียนใน

สังกัดที่ได้รับคัดเลือก

29,400.00      29,400.00    เฉพาะเจาะจง

มูลนิธโิครงการ

สารานุกรมไทย

ส้าหรับเยาวชนฯ

29,400.00 

มูลนิธโิครงการ

สารานุกรมไทย

ส้าหรับเยาวชนฯ

29,400.00    

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

39/2565
 26 ก.ย.2565

22

จ้างถ่ายเอกสารพร้อม

เข้าเล่มข้อมูล

สารสนเทศทางการ

ศึกษา ประจ้าปี

การศึกษา ๒๕๖๕

3,500.00        3,500.00     เฉพาะเจาะจง
น.ส.ธนัย์ชนก  

เปาะทองค้า
3,500.00   

น.ส.ธนัย์ชนก  

เปาะทองค้า
3,500.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

126/2565
 29 ก.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

23

ค่าวสัดุส้านักงาน

(กระดาษถ่ายเอกสาร 

A4 ขนาด 80 แกรม 

จ้านวน 500 รีม)เพื่อใช้

ในการปฏบิติังานใน

ส้านักงาน

60,000.00      60,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 60,000.00 หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 60,000.00    

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขที่

40/2565
 29 ก.ย.2565

24

ค่าวสัดุส้านักงานเพื่อใช้

ในการปฏบิติังานใน

ส้านักงาน

45,860.00      45,860.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 45,860.00 หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 45,860.00    

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขที่

41/2565
 29 ก.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

25

ค่าวสัดุอะไหล่เคร่ือง 

server/ซอฟต์แวร์และ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อ

ใช้ในการพฒันาระบบ

โครงสร้างพื้นฐานและ

ระบบใหบ้ริการต่างๆ

ของส้านักงาน

46,785.00      46,785.00    เฉพาะเจาะจง ร้านทคีอมเซอร์วสิ 46,785.00 ร้านทคีอมเซอร์วสิ 46,785.00    

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขที่

42/2565
 29 ก.ย.2565

26

จ้างถ่ายเอกสารพร้อม

เข้าเล่มข้อมูล

สารสนเทศทางการ

ศึกษา ประจ้าปี

การศึกษา 2565

3,500.00        3,500.00     เฉพาะเจาะจง
น.ส.ธนัย์ชนก  

เปาะทองค้า
3,500.00   

น.ส.ธนัย์ชนก  

เปาะทองค้า
3,500.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังจ้างเลขที่

43/2565
 29 ก.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

27

จ้างท้าปา้ยอะคริลิคชื่อ

ส้านักงานเพื่อใช้ในการ

ปฏบิติังานในโอกาสต่างๆ

2,500.00        2,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านต้นน้้าพร้ินต้ิง 2,500.00   ร้านต้นน้้าพร้ินต้ิง 2,500.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขที่

44/2565
 30 ก.ย.2565

28

จ้างท้าปา้ยอะคริลิค

โครงการความปลอดภยั

ในสถาน (MOE Safety

 Center)

3,200.00        3,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเค ปร้ินต้ิง 3,200.00   ร้านเค ปร้ินต้ิง 3,200.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังจ้างเลขที่

45/2565
 30 ก.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

29

ค่าน้้ามันเชื้อเพลิงและ

หล่อล่ืนประจ้าเดือน

กันยายน  2565 (รอบ

บลิที่ 2)

28,960.00      28,960.00    เฉพาะเจาะจง หจก. ช เอ็นเคออยล์ 28,960.00 
หจก. ช เอ็นเค

ออยล์
28,960.00    

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังจ้างเลขที่

46/2565
 30 ก.ย.2565

30

ค่าอุปกรณ์ปอ้งกันและ

ควบคุมไฟฟา้ เพื่อใช้ใน

การปอ้งกันความ

ปลอดภยัของระบบ

ไฟฟา้ภายในส้านักงาน

23,030.00      23,030.00    เฉพาะเจาะจง ร้านทคีอมเซอร์วสิ 23,030.00 ร้านทคีอมเซอร์วสิ 23,030.00    

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขที่

47/2565
 30 ก.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

31

จ้างท้าความสะอาด

เคร่ืองปรับอากาศ

ภายในส้านักงาน

16,858.00      16,858.00    เฉพาะเจาะจง
บ.อธภิทัร 

คอนสทรัคชั่น จ้ากัด
16,858.00 

บ.อธภิทัร 

คอนสทรัคชั่น จ้ากัด
16,858.00    

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังจ้างเลขที่

48/2565
 30 ก.ย.2565

32

ค่าวสัดุ(หมึก)เพื่อใช้ใน

การปฏบิติังานใน

ส้านักงาน

99,985.00      99,985.00    เฉพาะเจาะจง
บ.สามพพีเีน็ตเวร์ิค 

 จ้ากัด
99,985.00 

บ.สามพพีเีน็ตเวร์ิค

  จ้ากัด
99,985.00    

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขที่

49/2565
 30 ก.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

33

ค่าวสัดุส้ินเปลืองเพื่อใช้

ในการปฏบิติังานใน

ส้านักงาน

48,515.00      48,515.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 48,515.00 หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 48,515.00    

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขที่

50/2565
 30 ก.ย.2565


